
URIČA Pavol, ul. Šoltésovei 1681/192, 017 01 Považská Bystrica

Kúpno - predajná zmluva
uzavretá podľa § 409 anasl. Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. PREDÁVAJÚCI: Pavol URICA 
ul. Šoltésovej 1681/192 
Považská Bystrica 
017 01
č.tel.: 042/4325393

Štatutárny zástupca: 
Oprávnenie k činnosti:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Pavol URICA
Živnostenský list vydaný dňa 5.10.1992 pod č.j.
Žo 2149/1992 Bá, reg. pod ev.č. A/894/1992
32900163
SK 1020513967
VÚB Považská Bystrica
351240372/0200

2. KUPUJUCI: Materská škola 
ROZKVET 2024/46 
Považská Bystrica 
01701

Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Marta ŽUFFOVÁ, riaditeľka MŠ
42152526
2023324688
Primá banka Považská Bystrica 
2893345004/5600

u z a t v á r a j ú

prostredníctvom svojich predstaviteľov kúpno-predajnú zmluvu v tomto znení:

ČI. I.

1. Predmetom zmluvy sú opakované dodávky potravinárskeho tovaru, mlieka a mliečnych výrobkov, 
prípadne ďalšieho tovaru podľa aktuálnej ponuky. Dodávky budú uskutočňované na základe 
uplatnených objednávok.

2. Kupujúci v objednávke uvedie druh a množstvo tovaru.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané množstvo v dohodnutých termínoch.
4. Dodávky budú uskutočňované podľa požiadaviek kupujúceho.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením 

kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na 
kupujúceho odovzdaním veci.
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ČI. II.

Predávajúci ručí kupujúcemu, že dodaný tovar zodpovedá akosti a vyhotoveniu v akom bol 
certifikovaný a povolená jeho výroba a distribúcia.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru podľa § 429 až 432 Obchodného zákonníka.

Cl. III.

1. Vady zjavné, zistené pri prevzatí dodávky, jekupujúci povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 3 
dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej doby spotreby tovaru. Kupujúci je 
povinný tieto vady reklamovať čo najskôr, najneskôr však do 5 dní od ich zistenia.

3. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných ihneď, najneskôr však do 15 dní od 
doručenia reklamácie. Reklamáciu skrytých vád tovaru a vád akosti je predávajúci povinný vysporiadať 
do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

4. Vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie a vyrovnanie sa 
s kupujúcim, a to dodaním bezchybného tovaru za tovar vadný, alebo poukázaním časti kúpnej ceny 
zodpovedajúcej cene reklamovaného tovaru na účet kupujúceho.

Cl. IV.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnou cenou je cena podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.
2. Dohodou účastníkov tejto zmluvy sa dojednáva povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu 

cenu a to najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry kupujúcemu.
3. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením faktúry za dodaný tovar, uhradí 

predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Cl. V.

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu predstaviteľov obidvoch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých každá zo 

strán dostane po jednom vyhotovení.
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4. Strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v dôsledku porušenia podstatných povinností protistranou. 

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody.

V Považskej Bystrici, dňa: 27.06.2013  ̂p  •/'$'/'p  t C ) '

predávajúci kupujúci
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